.
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
E DI TAL DE PRO CE SS O SE L E T I VO S I MP L I F I CADO Nº 08 2 /2 01 9
CONHECIMENTOS COMUNS AO EMPREGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Tipos e gêneros textuais. Significação de palavras e
expressões. Sinônimos e antônimos. Ortografia oficial. Classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto.
Concordâncias verbal e nominal. Colocação de pronomes nas frases. Sintaxe. Classificação das palavras quanto ao número
de sílabas. Dígrafos, encontros vocálicos e consonantais. Divisão silábica. Processos de formação de palavras. Usos dos
“porquês”. Usos de “mau” e “mal”. Variação linguística.
Matemática: Leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e
sucessor. Par e ímpar. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo.
Resolução de problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; comprido/curto;
grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: comprimento, valor, tempo e massa.

CONHECIMENTOS COMUNS AO EMPREGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação
de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Morfologia:
classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do
“que” e do “se”. Elementos de comunicação e funções da linguagem. Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego
de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual;
emprego de tempos e modos verbais. Domínio dos mecanismos de coerência textual. Reescrita de frases e parágrafos do
texto: significação das palavras; substituição de palavras ou de trechos de texto; reorganização da estrutura de orações e de
períodos do texto; reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Sintaxe: relações sintático-semânticas
estabelecidas na oração e entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.
Matemática: Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e
implicação lógica, argumentos válidos.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR (PROFESSOR; PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL; PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA)
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de texto. Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Significação
de palavras e expressões. Relações de sinonímia e de antonímia. Ortografia. Acentuação gráfica. Uso da crase. Morfologia:
classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. Locuções verbais (perífrases verbais). Funções do
“que” e do “se”. Elementos de comunicação e funções da linguagem. Domínio dos mecanismos de coesão textual: emprego
de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual;
emprego de tempos e modos verbais. Domínio dos mecanismos de coerência textual. Reescrita de frases e parágrafos do
texto: significação das palavras; substituição de palavras ou de trechos de texto; reorganização da estrutura de orações e de
períodos do texto; reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Sintaxe: relações sintático-semânticas
estabelecidas na oração e entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e
subordinação). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Emprego dos sinais de
pontuação e sua função no texto. Função textual dos vocábulos. Variação linguística.
Matemática: Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens,
sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e
implicação lógica, argumentos válidos.
Legislação: Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069 de 13/07/1990) - Do Direito à Vida e à Saúde. Do
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Do Direito à Educação, à
Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Constituição Federal de 1988 – Capítulo III – Seção I – Da Educação. Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei nº 9394/96 - Da Educação. Dos Princípios e Fins da Educação Nacional. Do Direito à Educação e do
Dever de Educar. Da Organização da Educação Nacional. Da Composição dos Níveis Escolares. Da Educação Infantil. Dos
Profissionais da Educação. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17/12/2009 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil. Resolução CNE/CEB n°04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 7,
de 14/12/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Resolução CNE/CP nº 2, de
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22 de dezembro de 2017 - Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada
obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL FUNDAMENTAL
EMPREGO 448: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Conhecimentos Específicos: Noções de higiene pessoal e do ambiente de trabalho – conhecimentos sobre a limpeza de
ambientes nas repartições públicas municipais. Limpeza de dependências de circulação, de trabalho e sanitárias. Limpeza de
piso, assoalhos, paredes, tetos, madeiras, vidraças, persianas, rodapés, luminárias, mobiliário em geral, ralos, caixas de
gordura, vasos sanitários utensílios. Conhecimentos sobre produtos químicos, bioquímicos e orgânicos para execução de
limpeza e higienização em geral: aplicação, cuidados e segurança (dosagens, formas de utilização, indicações e usos).
Princípios básicos de diluição e aplicação conforme especificação dos produtos de limpeza (fabricante). Noções gerais das
normas de saúde sobre limpeza, higiene em geral. Varrição de superfícies diversas. Remoção de lixos e detritos. Limpeza de
equipamentos e conservação de materiais. Conhecimentos de serviços de copa e cozinha e aos relacionados ao programa de
alimentação escolar. Produção de refeições para alunos. Preparação de alimentos de um modo geral. Guarda e conservação
de alimentos. Controle de estoque de materiais de limpeza e cozinha e de produtos alimentícios. Realização de serviços
gerais, com utilização de equipamentos e instrumentos de pouca complexidade, nas atividades de urbanismo, limpeza
pública, limpeza de logradouros e praças, ajardinamento, manutenção e conservação de vias públicas. Carregamento e
descarregamento de mercadorias e utensílios de veículos em geral. Prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança
individual e coletivas. Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Segurança no trabalho. Utilização de equipamentos de
segurança (EPI e EPC). Uso e cuidado com matérias de limpeza e higiene, detergente, desinfetante e defensivo. Regras
básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo no ambiente de trabalho. Noções de
primeiros socorros.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - NÍVEL MÉDIO
EMPREGO 447: PROFESSOR
Conhecimentos Específicos: As concepções de educação infantil e anos iniciais do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Função social da escola. Concepção de Currículo. Projeto Político Pedagógico. Gestão Escolar. Princípios metodológicos do
ensino. Estrutura e funcionamento da Escola de Educação Básica. Concepções de desenvolvimento e de aprendizagem
numa perspectiva sociointeracionista. Papel do aluno e do professor no processo de ensino e de aprendizagem. A Leitura e a
Escrita na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Avaliação na Educação Infantil e Ensino Fundamental. A organização
do trabalho pedagógico. Planejamento de Ensino: estrutura, organização, desenvolvimento, instrumentos de
acompanhamento. Educação Integral. Educação especial/inclusiva. O uso de tecnologias da informação e comunicação no
processo de ensino e de aprendizagem.
EMPREGO 449: SECRETÁRIO ESCOLAR
Conhecimentos Específicos: O papel do secretário escolar; Relações interpessoais; Qualidade na execução dos serviços e
no atendimento ao público; Ética profissional. Protocolo e Arquivo: Importância e organização; Serviços e rotinas de protocolo,
expedição, classificação, distribuição e arquivo de correspondências. Correspondência Oficial: processos administrativos –
formação, atuação e tramitação. Redação Oficial: Noções de redação oficial; utilização de editor de textos para as
correspondências oficiais – ofícios, circulares, memorandos, históricos escolares, boletins de notas e de frequência, quadros
demonstrativos, tabelas, gráficos, fichários e outros. Documentação da Gestão Escolar – Registros Individuais: matrícula,
ficha individual, guia de transferência, histórico escolar, ficha de aptidão física, boletim de notas, diploma, certificados, entre
outros. Documentação da Gestão Escolar – Registros Coletivos: diário de classe, livros de atas de conselhos de classe, de
reuniões, de resultados, de fatos escolares, entre outros. Normas Gerais de Organização: organização administrativa dos
serviços da escola, da escrituração e dos documentos escolares. Gestão de material e controle de estoques e almoxarifado;
zelo, uso e conservação de materiais, móveis, máquinas e equipamentos escolares. Eventos Escolares - objeto de registro:
matrículas; transferências; aproveitamento de estudos; equivalência de estudos; adaptação curricular; verificação do
rendimento escolar. Sistemas do MEC nas escolas. Serviços educacionais no ambiente escolar. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – Lei nº 9394/96. Lei nº 2930/06 – Conselho Municipal de
Educação.
EMPREGO 469: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conhecimentos Específicos: As concepções de educação infantil. Função social da escola. Concepção de Currículo.
Projeto Político Pedagógico. Gestão Escolar. Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes
dimensões humanas, direitos da infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento.
Linguagem oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. A formação do
pensamento lógico da criança. O ambiente alfabetizador e as dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes
momentos históricos. A função social da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e
produção do conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento cognitivo. As etapas do processo de
alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia a favor da alfabetização. A perspectiva
infantil na fase da alfabetização. Teorias da aprendizagem. Avaliação. Planejamento docente: dinâmica e processos.
Educação Integral. Educação especial/inclusiva. O uso de tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino e
de aprendizagem.
Anexo II - dos Conteúdos Programáticos - Edital de Abertura nº 082/2019 - Prefeitura de Umuarama

Página 2 de 3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR
EMPREGO 470: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conhecimentos Específicos: Resolução CNE/CEB, 04/2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado – AEE. Atendimento Educacional Especializado – AEE. Relações entre ensino comum e
atendimento educacional especializado (AEE). A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
espectro Autista é criada pela Lei nº 12.764/2012. Aspectos históricos da Educação Especial e Inclusiva no Brasil.
Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva. Sala de Recursos Multifuncionais. Alfabetização e letramento; Adequações
curriculares; Conceitos de deficiência, Condutas típicas e altas habilidades; Tecnologias assistidas; Atendimento educacional
especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais.
EMPREGO 471: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Conhecimentos Específicos: História da Educação Física no Brasil; dimensões filosóficas, antropológicas e sociais
aplicadas à educação e ao esporte escolar. Lazer e recreação as interfaces com a educação física escolar. Esporte, jogos na
escola: competição, cooperação e transformação didático pedagógica, crescimento e desenvolvimento motor, mídia e os
desdobramentos na educação física. Ética no trabalho. Dimensões biológicas aplicadas à educação física e ao esporte: as
mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; corpo, sociedade e construção da cultura corporal de movimento;
nutrição e atividade física; socorro de urgência aplicado à Educação Física. A Educação Física no currículo da educação
básica, significados e possibilidades: as diferentes tendências pedagógicas da educação física na escola. Educação física
escolar e cidadania. Educação Física como área de conhecimento escolar: finalidades e diretrizes; conhecimento escolar: os
saberes e práticas que compõem o ensino da Educação Física. Organização curricular, conteúdos de ensino, metodologias,
avaliação do processo ensino aprendizagem. Educação inclusiva. Gestão participativa na escola. O papel do educador e do
educando na construção do conhecimento.
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